Hoe krijgt uw patiënt de InsuJet™?
In overleg met de arts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor de
InsuJet™. Sommige zorgverzekeraars ontvangen graag vooraf een
duidelijk gemotiveerd verzoek tot vergoeding van de voorschrijvend
arts. Bij een aantal zorgverzekeraars is dat niet nodig, maar is het
belangrijk dat de motivatie opgenomen wordt in het patiëntendossier.
Ook zijn er zorgverzekeraars die de InsuJet™ nog niet vergoeden.
Het handigste is dus van tevoren contact op te nemen met de zorgverzekeraar. De apotheek kan de InsuJet™ met adapters en spuitstukken rechtstreeks bestellen bij Mosafarma met het bestelformulier
op mosafarma.nl/bestelformulieren.

De InsuJet™ toepassen?

Vragen of meer informatie?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
Mosafarma InsuJet™ Service:
T +31 88 066 03 82
E service@mosafarma.nl
www.insujet.nl

Nusterweg 127A, 6136 KT Sittard
T +31 46 750 25 50 | F +31 46 750 25 51

Lees meer in deze folder.

Wat is de Insujet ?
™

Hoe werkt de InsuJet™?

De InsuJet™

Om druk op te bouwen moet het onderste deel van de pen in de

De InsuJet™ is een insulinepen zonder naald. Door de veer in de pen

richting van pijl nummer 1 gedraaid worden totdat het niet verder

te spannen, wordt hoge druk opgebouwd. Door deze druk wordt

kan. De insuline-ampul wordt daarna met de adapter aan de InsuJet™

insuline door een hele kleine opening met grote snelheid toegediend.

gekoppeld. Door het bovenste deel te draaien in de richting van pijl

Zodra de insuline door de huid schiet, verdeelt het zich onder de

nummer 2 wordt het juiste aantal eenheden insuline afgepast. Na

huid via de weg van de minste weerstand. Hierdoor wordt het snel

afkoppeling van de insuline-ampul is de InsuJet™ klaar voor gebruik.

in de bloedvaatjes opgenomen en een vertragend effect van het

De dosis wordt toegediend door de pen loodrecht op de huid te

onderhuidse vetweefsel omzeild.

zetten, zodat er tegendruk ontstaat, en de rode veiligheidspal naar
achteren te bewegen. Een stap-voor-stap uitleg is te vinden in de
InsuJet™-handleiding.

Hulpstukken
Bij de Insujet™ horen een adapter, een ampulhouder en een spuitstuk.
De adapter is beschikbaar voor 3 ml en voor 10 ml insuline-ampullen.
Bij elke nieuwe insuline-ampul moet een nieuwe adapter gebruikt
Verspreiding insuline onder de huid met naald (links) en zonder naald (rechts).

worden.

Voor welke patiënten zou het geschikt zijn?

Het spuitstuk gaat gegarandeerd zestig toedieningen mee. Wel moet

De Insujet is voor patiënten die insuline gebruiken en problemen

de patiënt het spuitstuk regelmatig vervangen. Gebruikt de patiënt

ervaren met het dagelijks prikken met een naald. Bijvoorbeeld

viermaal per dag insuline? Dan is dat eenmaal in de twee weken.

patiënten die weleens toedieningen overslaan omdat ze het

Bij het gebruik van één keer per dag insuline is dat eens in de twee

prikken met een naald vervelend vinden, last hebben van

maanden.

™

hinderlijke spuitplekken (lipodystrofie) of bang zijn dat een ander
zich aan de naald prikt. Ook voor patiënten met een verhoogd
onderhuids vetpercentage (weergegeven door een verhoogde
BMI) kan de Insujet™ een oplossing zijn. De glucose in het bloed
kan dan te langzaam dalen na klassieke naaldinjectie, omdat de
insuline vertraagd wordt opgenomen. Hierdoor moet de patiënt
regelmatig insuline bij spuiten. Zeker als dit leidt tot onvoldoende
bloedsuikercontrole is de InsuJet™ te overwegen.

De 3 ml adapter

De insuline ampulhouder

Het spuitstuk, ook wel nozzle
genaamd.

